KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW DO LAT 10

1.Organizator
Śląski Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, przy współpracy z:
- Urzędem Marszałkowskim w Katowicach
- Urzędem Miasta i Gminy Szczyrk
- Urzędem Miasta Bielsko-Biała
2. Cel Turnieju
Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10.
Upowszechnianie sportu szachowego, podniesienie poziomu sportowego.
Umożliwienie oceny pracy szkoleniowej w klubach.
3. Termin i Miejsce
21-29.02.2020r. – CKiR ”Orle Gniazdo” ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk, http://www.orle-gniazdo.pl
Zakwaterowanie i biuro zawodów – od godziny 16:00 (21.02.2020r.)
Odprawa techniczna w dniu 21.02.2020 r. o godzinie 21:00 w sali A, CKiR „Orle Gniazdo” w Szczyrku.
4. Warunki uczestnictwa
Zawodnicy uprawnieni zgodnie z Regulaminem PZSzach.
W celu uczestnictwa w MP należy przy zgłoszeniu podać numer PESEL wymagany przez system SSM
https://ssm.insp.waw.pl/.
5. System Rozgrywek
Mistrzostwa Polski Młodzików zostaną rozegrane na dystansie 9 rund
Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund sekund dla zawodnika na każde posunięcie od początku partii.
6. Zgłoszenia
Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice. Jednostka
delegująca (WZSzach, klub, rodzic) podaje jednocześnie dane opiekuna każdego zawodnika.
Imienne zgłoszenia oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego (PDF) należy przesłać do 07.02.2020 na
poniższe adresy:
- Sędziego Głównego, Michała Wejsiga wejszach@wp.pl
- Organizatorów, szczyrk2020@gmail.com
W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub wpłaty wpisowe wzrasta o 50% zgodnie z KOF PZSzach.
Dokumenty, które należy przedłożyć sędziemu podczas odprawy zawarte są w Regulaminie MPM.
7. Opłaty, zakwaterowanie, wyżywienie
Startowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową w łącznej wysokości 120 zł należy wpłacić do dnia
7.02.2020 na konto organizatora:
Śląskiego Związku Szachowego:
Nr konta: 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 tytuł wpłaty: Szczyrk2020 + nazwisko i imię.
Tytuł wpłaty: „Wpisowe MPM Szczyrk".

Zakwaterowanie i wyżywienie
CKiR „Orle Gniazdo”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk, zdjęcia pokojów: http://www.orle-gniazdo.pl
Wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 21.02.2020 do obiadu 29.02.2020r wynosi:
Standard

Pokoje

Cena

Podstawowy

2os., 3os., 2+2os.

90zł*8= 720zł/os.

Podstawowy

1os.

110zł*8=880zł/os.

Podwyższony

2os.

110zł*8=880zł/os.

Podwyższony

1os.

130zł*8=1040zł/os.

Apartament

2os.

150zł*8=1200zł/os.

Opłaty za pobyt należy uiścić przelewem na konto:
Śląski Związek Szachowy
Nr konta: 97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 tytuł wpłaty: Szczyrk2020 + nazwisko.
Tytuł wpłaty: „Zakwaterowanie MPM Szczyrk".
Termin wpłaty zaliczki (200zł/osoba) – 30.01.2020 – decyduje data wpływu środków na konto
Termin wpłaty całości należności za pobyt – 7.02.2020
Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi w różnych standardach (decyduje data wpływu zaliczki lub
pełnej płatności).
Organizator gwarantuje zakwaterowanie w ośrodku pod warunkiem przesłania mailowo
dokładnego zapotrzebowania i pdf potwierdzenia wpłaty wymaganej zaliczki w wysokości
200zł od osoby w terminie do dnia 30.01.2020r.
8. Nagrody
Zwycięzcy
turniejów
zdobywają
tytuły
Mistrzów
Polski
Młodzików
do
lat
10.
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary, a za miejsca 1-10 dyplomy oraz nagrody
- Mistrzowie Polski mają prawo wyboru startu w MŚJ lub MEJ zgodnie z Regulaminem MPM do lat 10
- Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6 mają prawo wnioskowania o start w Mistrzostwach Świata Juniorów,
a miejsca 1-10 (lub podzielili miejsce 10. dużymi punktami) w Mistrzostwach Europy Juniorów.
- Po 5 najlepszych zawodników z roczników starszych uzyskuje prawo startu bezpośrednio w finałach
Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 w roku następnym a 5 najlepszych z roczników młodszych prawo
udziału w finale MPM w roku następnym.
- W przypadku zbiegu uprawnień do udziału w zawodach finałowych MPM w roku następnym (np. zawodnik
znalazł się w piątce młodszych do lat 10 a jednocześnie wywalczył prawo udziału za miejsca zajęte
w Pucharze Polski do lat 8) w pierwszej kolejności uwzględnia się awans uzyskany w grupie młodszej.
9. Uwagi końcowe
a) Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, wskazanej
w trakcie rejestracji.
b) Za zdolność do startu oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiada klub delegujący.
c) Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualna licencję zawodniczą PZSzach.
d) Ostateczna weryfikacja zawodników nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu 21.02.2020r. o godz.
21.00
e) Biuro zawodów: CKiR „Orle Gniazdo” czynne w dniu 21.02.2020 r. od godziny 16:00.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego
komunikatu.
g) W Szczyrku obowiązuje opłata klimatyczna (2,25zł/dzień) płatna w recepcji. Z ww opłaty zwolnieni są
zawodniczki i zawodnicy Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10.
Prezes Śląskiego Związku Szachowego
Andrzej Matusiak

Dyrektor Turnieju
Jolanta Martyniak

